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Відповідно до “Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за
індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»“ КПІ ім. Ігоря Сікорського, складова творчих
досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня
результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.
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де: ri – ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);
ni – кількість творчих досягнень j-го рівня.
Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення
академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.
Значення рангів творчих досягнень
Результати творчої роботи студента*

Рівень результативності та
вагові коефіцієнти

Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація
доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі
наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення
інноваційного проєкту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття
до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт
інтелектуальної власності.

Університетський
r1 = 0,5

Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді
у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській
виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з
фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт
інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування,
диплом призеру другого туру Фестивалю «Future of Ukraine 2020».

Всеукраїнський
r2 = 1

Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових
праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з
фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів,
отримання закордонного патенту, диплом переможця Фестивалю
«Future of Ukraine 2020».

Міжнародний
r3 = 2

* Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт r j поділяється на їх кількість.
Примітки.
1. До розгляду приймаються тільки паперові копії відповідних документів про результати
творчої роботи студента.
2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності,
на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційною комісією інституту або
підкомісіями за відповідними освітніми програмами кафедр).
3. Призове місце у всеукраїнських конкурсах з фаху – 1 бал.
4. Стаття (доповідь) у журналах і збірках наукових праць, які входять до наукометричних баз
Scopus, Web of Science та ін. – 2 бали, без врахування кількості співавторів.
5. Участь у міжнародній науково-технічній конференції студентів та аспірантів “ПРІТС-2020“
з доповіддю – 0,5 балу, а участь без доповіді – 0,1 балу.
6. Участь у міжнародній науково-технічній конференції “Перспективи телекомунікацій-2020“ з
доповіддю – 2 бали, а участь без доповіді – 0,3 бали.
7. Участь в НДР – 0,5 бали (за письмовим поданням наукового керівника НДР).
8. Інтернет-видання та інтернет-конференції - 0,3 балу.
9. Кінцевий термін подачі матеріалів про творчі здобутки визначається останньою датою
прийому документів на вступ до магістратури.

